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Platsvarumärket 
Vilhelmina

Platsvarumärket är vår gemensamma beskrivning  
av hur vi vill att platsen Vilhelmina ska uppfattas  
av såväl oss Vilhelminabor som av vår omvärld.  
Med platsen Vilhelmina menar vi hela det geo-
grafiska området inom Vilhelmina kommungräns.  



Varumärket är ett 
verktyg för att:

Skapa en enhetlig bild av Vilhelmina. 

Tillvarata och utnyttja de positiva krafter som finns i och omkring Vilhelmina. 

Skapa vi-känsla och stolthet kring det vi har och är. 

Ge alla som bor och verkar i Vilhelmina en plattform att kommunicera utifrån. 

Öka kännedomen och stärka bilden av Vilhelmina lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

Fungera som underlag för platsutveckling. 

Generera tillväxt.



För vem?



”Alla är viktiga, men 
vi måste våga välja.” 

En plats har per definition en bred och mångfacetterad 
publik där är alla viktiga. Men för att lyckas bygga ett 
starkt varumärke på ett effektivt sätt behöver vi bestämma 
vilka intressenter som är viktigast ur ett kommunikations-
perspektiv. Det innebär att vi kan rikta insatser mot smalare 
segment som i sin tur kan påverka den bredare publiken. 
Särskilt viktiga blir de organisationer och individer som 
dels har stort intresse att engagera sig i Vilhelminas 
utveckling och framtid och dels har ett nätverk att sprida 
bilden av varumärket.

Högt intresse

Stort nätverk

Prioriterade 
intressenter

Metod Platsens prioriterade intressenter 
arbetades fram i en workshop av en 
expertgrupp bestående av representanter 
för platsens olika arenor: Livsarenan, 
Affärsarenan, Besöksarenan och 
Vilhelmina i Världen. 



Målarenan.

Vilhelmina ska vara en plats för människor som vill bo, leva och 
verka där. Dessutom ska platsen vara ett attraktivt alternativ att 
besöka och samverka med. 

Inom dessa områden ska Vilhelmina vara bästa alternativet för 
människor som vill uppleva ett tryggt och modernt liv i nära 
samklang med naturen. De som har behov av att finnas i ett 
sammanhang där medmänniskor lyssnar, ställer upp och där de  
kan få utlopp för sina passioner och sin handlingskraft. Människor 
som trivs på en plats med goda möjligheter till att förverkliga sig 
inom yrkesliv, naturliv, sport och kultur utan att behöva försaka 
möjligheterna till ett hållbart och smart liv. 

[Målarenan beskriver de människor eller grupper av människor för  
vilka platsvarumärkets ska vara ett naturligt alternativ.]



Varumärkets 
prioriterade 
intressenter.

LIVSARENAN 

AFFÄRSARENAN 

BESÖKSARENAN 

VILHELMINA I VÄRLDEN

Intern  
stolthet

Extern  
attraktivitet

Vilhelminabor

Akademi 
och 

Förenings-
krafter i 

Vilhelmina

Barn och  
utbildnings- 
specialister

Bygg- och 
miljöexperter

Påverkare 
och 

Media

Unga i 
Vilhelmina

Återbesökare

Evenemangs- 
besökare

Akademi 
och 

Nyfikna 
upptäckare

Aktiva 
naturälskare

Akademi 
och 

Vardags- 
smitande 
livsnjutare

Regionala 
aktiva 

naturälskare

Akademi 
och 

Regionala 
offentliga 

beslutsfattare

Intressenter 
flygtrafik

Beslutsfattare 
utbildning

Akademi 
och 

Investerare 
(offentliga 

och privata)

Beslutsfattare 
infrastruktur 
och vägar

Akademi 
och 

Företrädare 
för bransch- 

organisationer

Politiker  
och 

tjänstemän

Potentiella 
etablerare

Vilhelminas 
näringsliv

Påverkare och 
media

Vilhelminas 
entreprenörer



Exempel Lina är 19 år och har precis gått ut HA-programmet på Malgomajskolan. 
Hon drömmer om att kunna arbeta med miljöfrågor, antingen som ”egen”eller 
för någon organisation. Nu ska hon läsa Ekoentreprenörsprogrammet vid Mitt-
universitetet. Hon är förväntansfull och lite pirrig men samtidigt trygg med att 
hon har en bra utbildningsgrund. Hon har dessutom hittat en bra orienterings-
klubb i Sundsvall där hon kan fortsätta med sitt stora fritidsintresse. Hon tycker 
också att det är skönt att tänka att Vilhelmina finns ju kvar, när jag är klar och  
vill komma hem.

Den viktigaste målgruppen på livsarenan är Vilhelminas 
invånare, närmare bestämt alla de barn och ungdomar, 
10-19 år som bor i Vilhelmina. Dessa har valts för att de 
redan har själ och hjärta i Vilhelmina. Även om de väljer att 
någon gång flytta för studier eller arbete är nyckeln att få 
dem att bli goda ambassadörer som vill återvända hem. 
Dessutom har Vilhelmina redan idag ett starkt erbjudande 
för segmentet med sin trygga, enkla livsmiljö samt ett brett 
fritids- och naturliv.

Unga i Vilhelmina.
[Vår viktigaste målgrupp på livsarenan.]



Föreningskrafter i Vilhelmina skapar ett starkt och varierande 
föreningsliv där den ideella basen är viktigt för att stärka platsens 
unika profil och kommunicera varumärkets värden. 

Barn- och utbildningsspecialister är en viktig intressentgrupp då 
deras arbete på Vilhelminas förskolor och skolor skapar 
förutsättningar för framtidens Vilhelmina. 

Bygg- och miljöexperter arbetar med frågor som rör invånares 
och besökares boende, miljö och hälsa.  

Påverkare och media är en viktig målgrupp för att föra ut bilden 
av hur det är att leva och bo i Vilhelmina till en bred publik. 

Livsarenan.
[Andra viktiga målgrupper på livsarenan.]



Exempel Kent, 49 år driver sedan fem år tillbaka Kentas Golv och 
måleri AB. Han är van att jobba hårt under perioder för att sedan 
kunna vara ledig under jakt-säsongerna. På fritiden är Kent lagledare 
i Vilhelmina IK fotboll. Ett kall han fortfarande brinner för trots att 
barnen inte längre spelar. Kent är också en frekvent ”insändar-
skrivbent” i olika forum och har en åsikt om det mesta. Kent älskar 
drivet i Vilhelmina och att alla alltid ställer upp för varandra.

Den prioriterade målgruppen på affärsarenan är 
entreprenörer, ägare och ledare i näringslivet som 
kan verka för en positiv utveckling av platsens 
utbud. Med sitt stora engagemang och hjärta för 
platsen har de förmågan att inspirera andra att 
starta företag, locka nya etableringar till platsen 
eller själva utveckla sin verksamhet.

Vilhelminas  
entreprenörer.
[Vår viktigaste målgrupp på affärsarenan.]



Påverkare och media Är den andra primärmålgruppen. 
Journalister, influencers och andra påverkare är centrala då de kan 
föra ut bilden av hur det är att verka och driva företag i Vilhelmina 
till potentiella entreprenörer och andra som vill göra affärer med 
Vilheminaföretagare.  

Potentiella etablerare som ser Vilhelmina som en tänkbar plats för 
sin verksamhet och därför viktiga för platsens utveckling.  

Politiker och tjänstemän definieras som lokalpolitiker och 
tjänstemän som skapar förutsättningar för och verkar för ett 
positivt företagsklimat på platsen.  

Företrädare för branschorganisationer som med sina 
affärsnätverk och starkt gemensamt engagemang för platsen 
skapar förutsättningar för affärer. 

Affärsarenan.
[Andra viktiga målgrupper på affärsarenan.]



Exempel Familjen Nordlander från Sundsvall älskar skoterliv.  
De drömmer varje sommar om resan till Vilhelmina orörda natur 
där de får maxa användandet av familjens tre skotrar. Mamma 
Louise som är så där lagomt skotergalen brukar också ta möjlig-
heten att åka längdskidor och bara njuta av att komma ifrån alla 
måsten. För familjen är Vilhelminas natur deras hemliga 
smultronställe. En lisa för kropp och själ.

För besöksarenan är Vilhelminas natur det 
starkaste erbjudandet. Därför är målgruppen 
aktiva naturälskare prioriterad. Här återfinner vi 
män och kvinnor i alla åldersgrupper, ja ofta hela 
familjer. De här människorna vill uppleva den 
norrländska naturen och njuta av lugnet och 
stillheten, eller av äventyret. De vill vara fysiskt 
aktiva och älskar att vara utomhus, känna frihet 
och slippa rutiner.

Regionala aktiva  
naturälskare.
[Vår viktigaste målgrupp på besöksarenan.]



Besöksarenan.

Nyfikna upptäckare är en nyfiken grupp med många intressen 
som gärna vill lära sig mer om Vilhelmina och dess kultur. 

Vardagssmitande livsnjutare är en viktig intressentgrupp som 
består av personer som gillar att ha kul med dem de reser med 
och tycker att det är viktigt att kunna skämma bort sig själv lite 
med lite vardagslyx och ett gott värdskap. 

Evenemangsbesökare definieras som de personer som kommer 
utifrån och besöker platsen för ett specifikt event som exempelvis 
WWW eller ett idrottsevenemang. 

Hembesökare är en viktig målgrupp som består av människor med 
anknytning till Vilhelmina som besöker platsen för att träffa släkt 
och vänner. 

[Andra viktiga målgrupper på besöksarenan.]



Den viktigaste målgruppen för arenan är de regionala 
offentliga beslutsfattarna på exempelvis Region 
Västerbotten och Länsstyrelsen. Dessa behöver ha en 
tydlig bild av platsen och förstå dess utmaningar och 
målsättningar då de står för stor del av den regionala 
planeringen och fördelning av offentliga medel.   

Regionala offentliga  
beslutsfattare 

Exempel Thomas jobbar som Regional utvecklare på Region 
Västerbotten. Jobbet har han valt för att han brinner för att hjälpa 
andra växa, men ibland räcker inte tiden till. Det är svårt att hålla 
sig uppdaterad med länets alla utmaningar och han kan känna 
frustration över att sällan kunna se resultatet av sina prioriteringar. 
På fritiden sjunger han i en kör och umgås med kompisar. 
Vilhelmina ser han som en exotisk plats och varje gång han är  
där så slås han över hur mycket liv och rörelse det finns.

[Vår viktigaste målgrupp på arenan Vilhelmina i världen.]



Vilhelmina i världen.

Beslutsfattare infrastruktur och vägar är både regionala och 
nationella beslutsfattare som är viktiga för infrastruktur- och 
väginvesteringar vilket är en förutsättning för en bra utveckling av 
platsen.  

Intressenter flygtrafik utgörs av representanter och beslutsfattare 
för South Lapland Airport, flygbolag, intresseorganisationer och 
andra flygplatser. 

Beslutsfattare utbildning är en målgrupp som består av offentliga 
och privata beslutsfattare hos lokala, regionala och nationella 
utbildningsaktörer. 

Investerare (offentliga och privata) är aktörer med potential att 
göra större investeringar inom exempelvis platsens infrastruktur. 

[Andra viktiga målgrupper på arenan Vilhelmina i världen.]



Hur är 
Vilhelmina?



”Det vi ställer ut i skyltfönstret 
måste vi kunna leverera.” 

Ett platsvarumärke måste spegla de värden 
som finns idag och inte bygga på osäkra 
drömscenarion. Samtidigt vet vi att 
Vilhelmina-andan består av en mängd unika 
kulturdrag som kan utgöra en grund för ett 
starkt och särskiljande platsvarumärke.

Metod Underlag för att beskriva platsens 
identitet har hämtats från flera olika källor. Dels 
har en medborgardialog genomförts där 80 
Vilhelminabor har fått diskutera hur de 
upplever platsen idag och deras önskade bild 
av Vilhelmina. Utöver detta har data hämtats 
från en undersökning genomförd av Vilhelmina 
kommun där 120 besökare har fått beskriva hur 
del upplever sitt besök på platsen. 

Ovanstående data har sammanställts i en 
nyckelordsanalys som sedan tolkats till 
identitesbeskrivningen av platsen. 



Vad säger besökare om 
Vilhelmina?

”Trevligt bemötande, bra attityd, 
Vildmarksvägen lite för stora förväntningar som 
ej levdes upp till.” 

”Helhetsintrycket med trevliga Vilhelminabor. Vi 
återkommer gärna.”

”Natur, kultur, och historia, mat och dryck. 
Mycket trevligt bemötande överallt, Hotell 
Vilhelmina, blomsteraffär, slöjdaffär.” 

”Mottagandet på turistbyrån vänlig man erbjöd 
sig att flytta bil med släp så att vi kunde 
parkera. Fantastiskt att med husbil övernatta 
mitt i samhället. Vänlig man på AD bildelar som 
hjälpte oss med servoolja redan 07.15.”



Vad säger Vilhelminabor om 
Vilhelmina?

”Ta i och göra det själv är en stor grej, och 
drivkraft finns. Till stor del utanför plassn, alla  
dras utåt och vill ha den typen av liv och det 
innebär också att man tar tag i saker själv.” 
Inflyttad Vilhelminabo 

”Lite jävlar anamma. Här finns inspiration och driv. 
Har man inte det kommer man ingenstans där-
uppe. Inte ens därifrån. När min pappa dog var 
det mamma som tog upp hammaren och byggde.” 
Utflyttad Vilhelminabo

”Vilhelmina är som en vän, som möter mig,  
som jag kan luta mig mot.”  
Företagare i Vilhelmina 

”Naturen är vår styrka men den är bara till låns, 
vi måste hantera den varsamt”  
Företagare i Vilhelmina 

”Det finns en uppsjö av fantastiska företagare, 
som driver saker till höger och vänster, trots att 
vi kanske saknar förutsättningarna.” 
Representant för idrottsförening i Vilhelmina



Så är Vilhelmina.

Det är tryggt att komma hem. 
Varför vet jag inte, men jag vet  
hur det känns. 

Det finns en osjälviskhet, en varm 
känsla av välkomnande. Människor 
som tar emot mig med öppna armar. 
Som påminner mig om hur länge 
jag varit borta och om allt jag upplevt. 
Som berättar att jag saknats 
och att nu är jag hemma. 

Där får jag uppleva de olika årstiderna, 
den höga klara luften under hösten. 
Närheten till det gnistrande vinterlandskapet 
som under vår-vintern badar i sol. 
Och vårens explosion som leder till 
sommarens helande ljusa nätter. 

Hemma, där jag på kvällarna kan promenera 
på levande gator utan att känna mig utanför. 
Där jag möter människor som engagerar sig 
och alltid ställer upp, som vet att ibland är 
det inte lätt, men tillsammans får vi det gjort. 
Där allt är möjligt. 

Hem till platsen…  

[En beskrivning av Vilhelminas identitet.]



[Varumärkeslöftet.]

Med själ  
och hjärta. 



Med själ och hjärta. 

1) Varumärkeslöfte och huvudbudskap men framförallt intern        
ledstjärna för platsen Vilhelmina.   

2) Avser symbolisera platsens genuinitet. Dess engagemang, mod 
och driv. Det varma och tillmötesgående värdskapet och platsens 
närmast helande närhet till natur.  

3) Definierar vårt sätt att vara, vår kultur och de beteenden vi vill ska 
vara synonyma med platsen.  

4) Själ och hjärta är ett öppet begrepp som i slutändan definieras  
av de människor som lever och verkar där.

[Me d ʃä l åk´ jærta] 



Vad gör 
Vilhelmina 
unikt?



Vad skiljer oss 
från andra  
platser?

Nulägespositionen tolkas från de medborgar-
dialoger som genomförts. Med hjälp av  nyckel-
ordsanalys av dessa har 12 möjliga positioner 
antagits. Därefter har medborgarnas 
uppfattning om Vilhelminas nuläge fastställts 
mot platsens tänkta konkurrenter.



Vad skiljer oss 
från andra  
platser?

Nulägespositionen tolkas från de medborgar-
dialoger som genomförts. Med hjälp av  nyckel-
ordsanalys av dessa har 12 möjliga positioner 
antagits. Därefter har medborgarnas 
uppfattning om Vilhelminas nuläge fastställts 
mot platsens tänkta konkurrenter. 

Den önskade positionen är hämtad från 
expertgruppens bild av vad som ska vara 
Vilhelminas unika profilområden.
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Vilhelmina har en unik bredd med vacker 
orörd natur som är till för alla. Här finns 
hela bredden från skog till fjäll med fem 
tydliga årstider. Vi vill visa att alla kan leva 
med naturen på ett hälsosamt och  
hållbart sätt.

Vi vill visa att Vilhelmina är enkelt och 
tillgängligt. Med unika kommunikations-
möjligheter, inom allt från IT och utbildning 
till flyg-förbindelser. Sen är det faktiskt nära 
också, vi ju fritidsaktiviteter och vacker 
natur utanför fönstret. 

Vilhelmina kanske inte har mer av allt men 
vi levererar alltid med ett leende. Vi vill bli 
kända för vårt personliga bemötande, vårt 
värdskap, vår gemenskap, och vår genuina 
hemma-känsla. Engagemang som skapar 
en hälsosam livsmiljö, trygghet, en mång-
facetterad kultur och många sociala 
sammanhang.

Naturupplevelser  
– för alla

Vilhelmina, 
helt enkelt

Personligt och 
engagerat



Vår unika berättelse.

Vilhelmina är en plats som kan beskrivas som trygg, enkel och 
med en fantastisk natur. Men det är värden som vi delar med 
många andra platser. För att hitta det som är unikt måste vi 
addera människorna.  

I Vilhelmina har vi alltid behövt göra det själva. Andra har sagt att 
det inte går och ibland har vi nog själva funderat. Det är därför vi 
vet att vi måste ställa upp för varandra. Att vi måste engagera 
oss och jobba hårdare för att få det gjort. Att vi måste leva i 
harmoni med naturen för den både ger och tar. Och att en 
öppen famn och ett varmt leende kan betyda allt.  

Det är vi som ger Vilhelmina dess själ och hjärta.

[Vilhelminas önskad position.]



När vi har 
lyckats.



Avtrycket.

När fler människor ges möjligheten att uppleva vår 
genuina, varma och dynamiska plats kommer vi att 
känna stolthet. För det är vi tillsammans som med  
själ och hjärta har gjort Vilhelmina till en attraktiv  
och växande plats.

plats En självklar plats att (längta) återvända till 

Föds och dör i Vilhelmina 

Kraftfullt och engagerat. På riktigt. Gediget. 

Starkare föreningar, mötespunkter… 

Det behöver inte betyda att vi är snabbast växande men om vi bestämmer oss för det så blir det så. 

Stolt inget misslyckande. 

Möjlighet att förverkliga sina passioner 

En del av ett växande samhälle  

Lagkänsla/familjekänsla (inkluderande, gemenskap) 

Trygghet 

[Vad vill  platsvarumärket Vilhelmina uppnå?  
Hur gör vi vår omvärld och människors liv bättre?]


